Veiledning til registreringsskjema
Strandryddeuka i Lofoten 2016
En av tilbakemeldingene vi har fått er at registrering av marint avfall er lite nøyaktig
når det kommer til fiskeriredskap. Tidligere har garn vært eneste tellekategori, mens
det like gjerne har vært snurrevad eller trålnett som har vært registert. For å kunne
sammenligne mellom de ulike fangstmåtene og flåtene har vi vært nødt til å dele dette
opp.
Fra tidligere har vi også skilt mellom redskapsdeler under 1m2 og større deler, slik at
tellingen kan bli mer korrekt.
Siden det finnes folk i Lofoten som ikke har vokst opp på kaikanten, kommer det her
er en liten forklaring på hva som er forskjellen mellom de ulike fiskeredskapene.
Er du fortsatt usikker, ta gjerne et bilde så kan vi verifisere i ettertid.
Ta gjerne et bilde, så kan vi verfisere
i ettertid størrelse og type. Dette er
et trålnett, og trålnettet kommer
gjerne i flere farger, både gul, blå,
rød og grønn.

www.cleanuplofoten.no

Lofoten Avfallsselskap IKS

Forklaring fiskeriutstyr:
Trålnett:
Trålen er formet som en lang trakt. Trålnettet er stort og
mistes ikke så ofte, men ”vingene” henger seg lett fast og
deler kan rives løs.
Nettet ligner på nettet i fotball- og håndballmål.

Snurrevad:
Det som man finner er ganske likt trålnettet, men trådtykkelsen kan være mindre.
Er du usikker eller i tvil kan du knipse et bilde med mobilen
og sende med.

Garn:
Tråden i maskene er ca 0,5-1,5 mm tykk. Garn blir brukt til
å fiske torsk, sei, uer, breiflabb og mange andre arter. Garnet kjennetegnes ved den tynne tråen i motsetning til det
som er i trål og snurevad. Størrelsen på maskene varierer
etter hvilken art det fiskes etter.

Bøyer og blåser:
Kjennetegnes ved at de har en festeanretning og at de
flyter. Kan være i rød, gul og hvit. Bøyene kan komme i
mange størrelser og kan være svært store.

Kavler/garnkuler:
Kulene er av ganske lik størrelser og laget av hard plast
eller glass (benyttet tidligere). Kommer i mange farger og
den nye typen har hull i midten.

Garnringer og flottører:
Flyteanretninger som er laget i lett materiale.
Vi finner også store mengder kork. De kan blant annet
komme fra en utenlandsk flåte og benyttes på drivgarn.

